
Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá zvlášť zranitelnými obětmi trestných činů a 

jejich ochranou především v rámci trestního řízení. Otázka ochrany obětí je 

jedním z rozvíjejících se trendů v oblasti trestního práva, a jelikož jde o 

problematiku, která byla právním řádem upravena relativně nedávno, je zde 

prostor pro její zhodnocení a případně i rozbor problematických míst této právní 

úpravy. 

Cílem práce je objasnit současnou právní úpravu postavení a ochrany 

zvlášť zranitelných obětí trestných činů, kterou přinesl zákon č. 45/2013 Sb., o 

obětech trestných činů. Práce se skládá z pěti kapitol, které se dále dělí na 

podkapitoly, a k jejímu vypracování byly použity především právní předpisy, 

důvodové zprávy a komentáře k nim, odborná právnická literatura a časopisecké 

články. 

 První kapitola se zabývá historickým vývojem, který vedl k současné 

legislativní úpravě ochrany obětí trestných činů, a to jak v českém právním řádu, 

tak na mezinárodní úrovni.   

 Ve druhé kapitole jsou definovány jednotlivé pojmy důležité pro tuto práci 

(oběť a zvlášť zranitelná oběť) z hlediska současné právní úpravy. Také je zde 

v krátkosti představen pojem trestní řízení a jeho specifika vzhledem k postavení 

oběti trestného činu. 

 Viktimologie, jako vědní obor zabývající se obětmi trestných činů, je 

představena v kapitole čtvrté. Je v ní vymezen pojem oběti trestného činu 

z pohledu viktimologie. Dále je zde objasněn proces viktimizace oběti (a to jak 

primární, tak sekundární) a pojem vulnerabilita neboli zranitelnost oběti. 

 Kapitola čtvrtá je zaměřena na jednotlivé skupiny zvlášť zranitelných obětí 

trestných činů. U každé z nich jsou popsány důvody její zranitelnosti, obětmi 

jakých trestných činů se typicky stávají či specifika pro daný druh kriminality. 

Jsou zde rozvedeny jednotlivé aspekty viktimizace typické pro danou skupinu 

zvlášť zranitelných obětí a uvedeny důvody, proč je nutné k nim přistupovat 

obzvláště citlivě a ohleduplně. 



 Poslední pátá kapitola se věnuje právům, která mají oběti trestných činů. 

Jsou zde popisována jak práva, která náleží všem obětem trestných činů, tak 

práva, která náleží pouze zvlášť zranitelným obětem (především aspekty těchto 

ustanovení jsou zde rozebrány důkladněji). Reflektován je zejména současný 

legislativní stav daný zákonem o obětech (i dělení této kapitoly na podkapitoly 

kopíruje dělení hlavy II zákona o obětech), avšak nachází se zde i některé návrhy 

de lege ferenda.  


